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  األخطـاء قاعـــــدة يف استثمــار ٢٠
  

   أمحد بن سامل احلوسين:  الفاضللألخ

 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
فيه مـا هـو   .... من الناس واقع نعيشه  اخلطأ
... وفيه ما هو ابتالء من الـرمحن   ... فطرة يف اإلنسان

 ..احلكيمة وفيه ما يشذ عن الفطر السليمة والطباع



  

  

٢ 

 
جملتمع فليس من احلكمة جتاهله والتعامل      ومبا أنه واقع يف ا    

كيفما اتفق ، بل جيدر بنا أن نـتعلم أو بـاألحرى    معه
للوصول إىل أفضل  اخلطأ نتدرب على كيفية التعامل مع

 ! يكون غالباً النتائج إن مل يكن دائما فال أقل من أن
 

بـاملعروف   األمر ومن هنا حرص الفقهاء على تناول فقه
 ألمهيتها يف اإلصالح فـضال عـن   ، والنهي عن املنكر
 على اإلنسان كوهنما أمرا واجبا

 
األمر باملعروف والنهي عن  بينه اخلطأ وموضوع استثمار

احليثيات مـن   تداخل يف جهات وتوافق يف بعض املنكر



  

  

٣ 

أوسع من  اخلطأ جهة ، أهنما يعاجلان واقعاً مشتركاً إال أن
 . يكونال منكر وقد اخلطأ دائرة املنكر ، إذ قد يكون

 
 قاعــــــدة يف  ٢٠ واآلن إليك عزيزي القارئ
  : استثمــار األخطـاء

  
 ال تفترض العـصمـة يف األشـخاص   -١

قد  اخلطأوقع فيه زيد من  فتحاسبهم مبقتضى ذلك ، وما
 من طبيعة البشر وال يكاد يسلم من اخلطأ فتقع فيه أنت ،

  )).كل بين آدم خطاء((  إنسان
 

  وأخطاء اآلخرينأخطائك تصحيحأخلص نيتك يف  -٢



  

  

٤ 

أساس العمل وروحه اليت يغدو  من حولك ، فاإلخالص
  .أجوف بدوهنا ال روح فيه وال أجر عليه

  
فإن كنـت   .... إياك واالنتصار للنفس -٣

ولـيس قـدر    ...خمطئا وأدركت ذلك فاعترف خبطئك      
كقدره يف التمادي فيه وقد علمت أنـه   اخلطأ العيب يف
  .خطأ

  
بدايـة   اية املطاف بل هـو ليس اخلطأ هن -٤
فاإلنسان الناجح يـتعلم مـن أخطائـه     ... التصحيح

لـذلك  ... خطوة دافعة ال حمبطة  ويستفيد منها وجيعلها



  

  

٥ 

وذلك بتقوميه  اخلطأ جيدر بك أن تتعلم كيف تستفيد من
 والبحث عن أسبابه وجذوره ومن بعد تصحيحها إمـا 

 هوحجم اخلطأ مجلة واحدة أو شيئا فشيئا حسب طبيعة
  .وموقعه

  
وضـعه يف   أعط كل خطأ حجمه الطبيعي -٥

إطاره الصحيح دون هتويل وال تقليل ، فذلك يـساعدك          
  .التعامل املناسبة على حتديد آلية

  
ـــا يف  -٦ ـــن هادئــــ كــــ

فاهلدوء طريقك الختيار  ....اخلطأ تعــــاملك مع



  

  

٦ 

الوقوع يف حمـاذير   االسلوب األمثل للمعاجلة كما جينبك
عنها ، ولنا يف رسول اهللا اسوة حسنة حيث         أنت يف غىن    
عليه وآله وسلم هادئا حىت يف األمور املثرية  كان صلى اهللا

، فعن أنس بن  كمثل ردة فعله لألعرايب الذي جاء يطلبه
 :مالك قال
كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ((  

جنراين غليظ احلاشية فأدركـه أعـرايب    وسلم وعليه برد
 ه جبذة شديدة حىت نظرت إىل صفحة عاتقفجبذه بردائ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أثرت هبا حاشية الربد           
حممد مر يل من مال اهللا الذي  يا: من شدة جبذته مث قال



  

  

٧ 

 عندك ، فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مث 
  ).٥٨٠٩البخاري )) (ضحك مث أمر له بعطاء 

 
الذي بال يف املسجد ،  ألعرايبومثل معاجلته أيضا خلطأ ا

 ويف احلديثني فوق ذلك داللة على البـساطة يف أخـذ  
 .األمور

  
فكن هادئا بارد األعصاب حىت وإن تعرضـت للـسب          

غضبك عندها يشفي غرميـك   والشتم واالستفزاز ، ألن
ويشقيك يف حني ان هدوءك يغيظه ويزيده حنقا إن كان          

  .صداً حلق، ويرحيه ويقربه إن كان قا ! معانداً
  



  

  

٨ 

 كـــــن لينا يف التعامل مسحـا يف  -٧
والـشدة  .... ، ألن هدفك التصحيح ال املعاقبة  املعاجلة

يف بعض املواقف إال أهنـا مـن    وإن دعت احلاجة إليها
 ولو كنت فظا: ((( فتذكر قوله تعاىل.... الندرة مبكان 

  )).غليظ القلب النفضوا من حولك
 

ما حتمله  ألن الشدة كثرياخاصة يف تعاملك مع اجلاهل ، 
مقتديا يف ذلك بالرسول عليـه أفـضل        ... على النفور   

الشريفة ، واليت منها ما حـدث   الصالة والسالم ومواقفه
البادية ومل  ملعاوية بن احلكم السلمي ملا جاء إىل املدينة من

يكن يدري عن حترمي الكالم يف الصالة ، قال بينما أنـا            
هللا عليه وسلم إذ عطس رجل صلى ا أصلى مع رسول اهللا



  

  

٩ 

،  يرمحك اهللا ، فرماين القوم بأبصارهم: من القوم فقلت
واثكل أمياه ما شأنكم تنظـرون إيل ، فجعلـوا          : فقلت

فلما رأيتهم يصمتونين  يضربون بأيديهم على أفخاذهم ،
لكين سكت ، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

 بعده أحسن تعليمـا  ما رأيت معلما قبله وال فبأيب وأمي
إن : شتمين ، قـال  منه ، فواهللا ما كهرين وال ضربين وال

هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هـو            
  ).٥٣٧مسلم (والتكبري وقراءة القرآن  التسبيح

  
ليكن اهتمامك بكسب األشخاص أكـرب       -٨

، فرمبا خيطئ عليك إنسان  اهتمامك بكسب املواقف من



  

  

١٠ 

مبعاملته فتكون قادراً على  مه أو حيرجكفيجرحك بكال
الرد وكسب املوقف إال أن ذلك قد يفقـدك الـشخص    

  !! نفسه
حدثين أحد األخوة أنه كان يعطـي درسـا يف       

اإلسالمية يف دورة عقدت لألفراد بإحـدى   مادة التربية
صالة  القواعد العسكرية ، وكان الدرس يف املسجد بعد

: وملا وصال أمرمها قائال   الظهر ، فتأخر ذات مرة جنديان       
التحقا بنا ، ذهب أحدمها وبقـي   اذهبا فصليا الظهر مث

  .اآلخر
،  أستاذ امسح يل: مل ال تذهب ، فقال: فقال له

أنت مسئول عن حضوري للدرس لكنك لست مسئوال        



  

  

١١ 

شأن لك يب ،  فسواء صليت أو مل أصل ال!! عن صاليت 
 أرد إزعاجك لكـين أردت لـك        عفوا مل : فأجابه هبدوء 

أنك ال تريد أن تصلي فلـيس يل   اخلري ليس إال ، وطاملا
 .سبيل إلجبارك على ذلك

 
أزده على ذلك ، وبعد أيـام   فتركته ومل: يقول صاحيب

رأيته يصلي يف املسجد ويكثر من الترداد عليه ففرحـت          
وما لبث أن جاءين فشكرين على أسلويب احلسن  بذلك ،

احملافظة علـى    له ، وأخربين بأنه عزم علىمعه وتقديري
  !الصالة ، وقد بدا أنين كسبت قلبه بتلك الكلمات

  



  

  

١٢ 

فرمبا يكـون   ال تتسرع يف ختطئة اآلخرين -٩
للمخطئ بنظرك وجه فيما أقدم عليه ، ورمبا صنع ذلـك           

إن –وال تتعجـل بالعقوبـة    ... ملصلحة خفيت عليك
تتبني األمر   قبل أن تعرف ظرف املخطئ أو        -كانت بيدك 
رجل طلق زوجه بسبب تعجله يف العقوبة وقد  ، فكم من

ابنه ومل  وكم من أب جىن على.. كانت تسعى ملصلحته 
وكم من مدير عاقب موظفـاً      .. ميهله ليدفع عن نفسه     
وكم من أخ هجـر أخـاه    .. دون استماع إىل عذره
 !! لتسرعه وعدم إمهاله

 
  .مة يف شيءاحلك لذا كن متأنيا فإن التسرع ليس من

  



  

  

١٣ 

، وموقـع   كن مقدراً لعالقتك باملخطئ -١٠
فقد تكون مرتلتك قريبة منه وتعرف مداخله       : كل منكما 

العالج ، وقد تكون العالقة بينكما ليست  فيسهل عليك
دون  بالقوية أو أن هناك بعض الظـروف الـيت حتـول   

املصارحة أو أن املخطئ سيكون أكثر تقبال لـو جـاءه           
إرسـال شـخص    ر فهنا يفضلالتصحيح من طرف آخ

قريب من املخطئ ليتوىل التصحيح ، لكن ال بـد مـن            
ال حتتمل نقال لآلخرين أو  احلكمة ، ألن بعض األخطاء

قد يؤثر اإلرسال يف نفسية املخطئ إذا مـا علـم بـأن             
  .إمنا هو رسول من فالن املصحح



  

  

١٤ 

فالتقدير مهم جدا وإال خيف من حدوث ما ال         
 .عقباه حتمد

 
 املواقع أن املخطئ قد يكون أعلى مرتلة مـن          ومن اعتبار 

يكون أبا أو أستاذا أو شيخا فـال بـد    املصحح ، كأن
التأكد مـن   عندها من التأين وإجياد املداخل املناسبة بعد

اخلطأ ، ورمبا حيسن يف كثري من املواقف السكوت اهتاما          
  .أولئك للنفس وحفظا ملرتلة

  
خطـأ   احذر من إصالح خطأ يؤدي إىل -١١

، فإمنا قصدت بالتصحيح املصلحة ، فـإن أدى إىل   أكرب



  

  

١٥ 

عندها بل هو إفساد تترتـب   مفسدة فهو ليس إصالحا
 .عليه مضار أكرب

 
وسلم عن املنافقني ومل  ولذلك سكت النيب صلى اهللا عليه

ومل يهـدم   . حممد يقتل أصحابه  : يقتلهم لئال يقول الناس   
م ، ألن ليبنيها على قواعد إبراهيم عليـه الـسال   الكعبة

هنى اهللا سبحانه  وقد. قريشا كانوا حديثى عهد باجلاهلية
وتعاىل عن سب آهلة املشركني إذا كان ذلك يـؤدي إىل           

 .وجل سب اهللا عز
 

لذلك فاحرص على أن تكون لك نظرة تتجاوز موقـع          
 .أبعاده اخلطأ وحتيط جبميع



  

  

١٦ 

  
عنها  للطبيعة اليت نشأ كن مراعيـــا -١٢

سان يف اخلطأ بسبب طبيعته اليت نشأ فقد يقع اإلن : اخلطأ
البد من الرفـق هبـا   ! املرأة : سبيل املثال عليها ، فعلى

صفاهتا اخلارجة عن  واللني يف التعامل معها ، وتقبل بعض
 :إرادهتا ، قال صلى اهللا عليه وسلم

فإهنن خلقن من ضلع  استوصوا بالنساء خريا(  
مه كسرته  وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقي        

) (( مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خـريا   ، وإن تركته
  .)٥١٨٦البخاري 



  

  

١٧ 

 ، ألن الذي    البد من مراعاة بيئة املخطئ     -١٣
يعيش يف املدينة طبيعته ختتلف عن الذي يعيش يف بيئـة           
بدوية أو جبلية أو قروية ، وقابلية التصحيح ختتلف بينهم          

  .أيضا
  
 لتـأليف  قد يسكت اإلنسان عن اخلطـأ    -١٤
 ، ورمبا تقبل بعض أخطائه ويصحح بعضها        قلب املخطئ 

  .حسب اخلطأ وحجمه
  
عليك بالتفريق بني ما إذا كان املخطـئ         -١٥

جاهال أو متعمدا أو ناسيا يف أسلوب تبليغـه حـسب           



  

  

١٨ 

 ، كذلك التفريق بني الذي يكرر اخلطأ وبني من          الطبائع
  .وقع فيه ملرة واحدة مثال

  
 ما على خطـأ      إذا احتوى عمل شخص    -١٦

معني فال بد من تقدير قيمة اخلطأ بالنسبة للعمل كلـه ،            
وهو ميزان يف مسألة النقد اهلادف ، ويقتصر يف اإلنكار          

  .على موضع اخلطأ مع تقبل باقي العمل حسب التقدير
  
فاختر  إذا قررت أن تواجه شخصا خبطئه        -١٧

  .وقتا مناسبا ومكانا مناسبا وال تنقده يف حضرة الناس
  



  

  

١٩ 

 البد من حفظ مكانة املخطئ وتقدير رأيه       -١٨
إذا ما صدر خطؤه عن نظر منه ، ومناقـشته يف ذلـك             

  .بصورة هادئة بدون تسفيه
  
 ، فاألسلوب الـذي     ال تقلد يف التصحيح    -١٩

يستطيعه زيد قد ال ميكن لعمرو أن يستخدمه ، لـذلك           
  .البد من توخي احلكمة وتقدير املوقف

  
لمصارحة أو تقبل   ليس كل الناس أهالً ل     -٢٠

ومنهم من يقبل ظاهراً لكنه     ... فمنهم من يقبل     ... النقد



  

  

٢٠ 

ومنهم من يدافع عـن     ! ... يضمر يف نفسه خالف ذلك    
  !!ومنهم من يغضب ويزجمر! .. نفسه بالباطل
  

لذلك فإين ال أرى أن املصارحة هـي اخليـار          
األول حىت عند إتاحة الفرصة هلا ، بل يعتمد على الوضع           

يؤخـذ يف   قف وعلى نفسية املخطئ ، كمـا        وعلى املو 
احلسبان مدى قوة أو ضـعف العالقـة بـني املخطـئ          

  .واملصحح
  

وبرأيي القاصر البد أن ينتبه املريب أو املعلـم أو          
الناقد ملثل هذا األمر فال يتعجـل بنقـد التـصرفات أو            



  

  

٢١ 

النشاطات أو املسامهات مبختلف أنواعهـا إال بعـد أن          
ر النقد على نفسه ، ورمبـا       يدرس شخصية من يقّومه وأث    

كان السكوت على مـسامهات املبتـدئني واالكتفـاء         
بتشجيعهم على التقدم أجدى وأنفع من النقد ولو كـان          

  .هادفا ألنه قد يشككهم يف قدراهتم


